Echipamentul multifuncţional
®
Xerox WorkCentre™ 5022/5024
Simplitate, performanţă şi rentabilitate

Performanţă din plin.
Rentabil şi compact.

Echipamentul multifuncţional alb-negru Xerox® WorkCentre™ 5022/5024 asigură
cea mai nouă metodă de imprimare, copiere şi scanare a documentelor obişnuite
de birou – viteza şi uşurinţa de utilizare fiind reprezentative pentru acest dispozitiv
convenabil şi compact. Descoperiţi acum cea mai simplă formă a productivităţii
rentabile la birou şi obţineţi rezultate maxime cu cheltuieli minime.
O dimensiune redusă
Utilizând WorkCentre 5022/5024, puteţi
înlocui toate imprimantele, scanerele şi
copiatoarele voluminoase cu un singur
echipament compact ce nu duce lipsă
de putere şi performanţă. Copiaţi,
imprimaţi, scanaţi sau trimiteţi faxuri cu
un echipament de dimensiuni reduse ce
vă permite să utilizaţi formate de hârtie
de până la A3 sau 11 x 17 in. Paginile ies
în zona din mijloc a echipamentului, ceea
ce elimină nevoia de mai mult spaţiu pe
lateral.

Un pas uriaş pentru
productivitatea de la birou
Cu viteze de imprimare de până la
22-24 de pagini pe minut, WorkCentre
5022/5024 oferă performanţă rapidă şi
optimă, cu productivitate de referinţă –
acum realizaţi cu adevărat un volum mai
mare de lucrări într-un timp mai scurt.
Funcţiile performante vă permit să
scanaţi documentele color direct pe
desktop, rezultând fluxuri de lucru
eficiente. Noua interfaţă interactivă
vă oferă mai multe opţiuni din care
să alegeţi setările necesare pentru o
lucrare optimă. Imprimaţi rapid şi cu
uşurinţă documente alb-negru, micşoraţi
sau măriţi dimensiunea documentului,
selectaţi modul pentru text sau grafică
sau configuraţi imprimarea pe o faţă sau
faţă-verso. Puteţi chiar să folosiţi reglaje
fine pentru luminozitatea documentului
final, astfel încât acesta să corespundă
de fiecare dată specificaţiilor de lucru şi
aşteptărilor dumneavoastră.
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Pregătit să crească productivitatea
biroului dumneavoastră.
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Economisiţi imprimând lucrări
de mare valoare fără a apela
la resurse externe.
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Utilizând funcţia Layout Options, creaţi
documente complexe precum broşuri
şi postere folosind tipuri de hârtie şi
setări diverse. Imprimaţi intern tot mai
multe documente de valoare şi eliminaţi
inconvenientele şi cheltuielile specifice
tipăririi la un centru specializat.
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Îndepliniţi mai multe sarcini.
Având o capacitate generoasă de
alimentare cu hârtie, de până la 1.850 de
pagini, Xerox® WorkCentre™ 5022/5024
e capabil de sesiuni de imprimare mai
lungi, fără întreruperi şi timp pierdut
pentru realimentarea cu hârtie.
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Implicaţi întregul birou.
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Unitate principală

Opţiune fax

Tavă opţională
pentru 500 de coli

Modul opţional
cu două tăvi, cu
capacitate de
1.000 de coli
(necesită nr. 4)

• Desktop
• Tavă pentru
250 de coli
• Tavă manuală
pentru 100 de coli
• DADF pentru
110 coli
• Unitate duplex
• Imprimare şi
scanare locală
• Kit opţional de
blocare pentru
tava 1
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Opţiune de
imprimare/
scanare în reţea

5
Stand opţional
(necesită nr. 4)

Adăugaţi la echipament kitul opţional
de reţea pentru a scana uşor fişiere color
în format electronic şi distribuiţi-le în
întreaga organizaţie. Imaginile scanate
se editează fără dificultăţi cu software-ul
OCR care însoţeşte echipamentul.

Menţineţi un spaţiu de lucru
ecologic.
Tonerul Xerox® original şi cartuşele
de schimb respectă cele mai stricte
standarde de mediu - aşa veţi fi cu un
pas mai aproape de a lucra într-un
spaţiu cu adevărat „verde”.

Rotirea cu colaţionare a
materialului imprimat
Funcţia de rotire cu colaţionare
poate fi utilizată pentru aşezarea
în ordine a materialelor imprimate
(portret şi peisaj) încărcând hârtia
cu acelaşi format (A4, B5 sau letter)
în oricare două tăvi (tăvile 1, 2, 3, 4
şi tava manuală).
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Xerox® WorkCentre™ 5022/5024
Viteză

WorkCentre 5022

WorkCentre 5024

Alb-negru

Până la 22 ppm (pagini pe minut)

Până la 24 ppm (pagini pe minut)

Imprimarea primei pagini

WorkCentre 5022

WorkCentre 5024

Copiere de pe ecran

7,2 secunde sau mai puţin

7,2 secunde sau mai puţin

Imprimare

14 secunde sau mai puţin

14 secunde sau mai puţin

Tipuri de hârtie

Hârtie obişnuită/Hârtie reciclată/Etichete

Capacitate (hârtie de 75 g/m²)

Tava 1 standard: 250 coli
Tava 5 standard (manuală): 100 de coli
Modul opţional cu o tavă (tava 2): 500 de coli
Modul opţional cu două tăvi (tăvile 3 şi 4): 500 de coli fiecare
Maximum 1.850 de coli (tăvile 1-4 + tava manuală)

Dimensiuni

Dimensiuni standard selectabile: B5-A3, 8,5 x 11 in., - 11 x 17 in., dimensiune personalizată: 98-432 mm, 127-297 mm

Greutăţi hârtie

Tava 1: 60-90 g/m²
Tava 5 (manuală) standard: 60-216 g/m²
Tăvile 2-4 (opţionale): 60-216 g/m²

Micşorare/Mărire

Aceeaşi dimensiune 1:1 ± 0,8 %, 25-400 % Presetări 50 %, 70 %, 81 %, 94 %, 100 %, 122 %, 127 %, 141 % şi 200 %
WorkCentre 5022

WorkCentre 5024

Viteză imprimare/
copiere continuă

A4 LEF simplex–22 ppm, duplex–16 ppm
A4 SEF simplex–15 ppm, duplex–8,7 ppm
B4/B5 SEF simplex–12 ppm, duplex–7,9/7,2 ppm
A3 SEF simplex–12 ppm, duplex–8,6 ppm

A4 LEF simplex–24 ppm, duplex–17 ppm
A4 SEF simplex–15 ppm, duplex–8,7 ppm
B4/B5 SEF simplex–12 ppm, duplex–7,9/7,2 ppm
A3 SEF simplex–12 ppm, duplex–8,6 ppm

Specificaţii pentru copiere

WorkCentre 5022/5024

Scaner de documente

Ecran document şi DADF

Feţe (intrare:ieşire)

1:1, 1:2, 2:1, 2:2

Cantitate

1–999

Rezoluţie

600 x 600 dpi

Funcţii de copiere

Micşorare/mărire, N-up, copiere carduri de identitate, mai deschis/mai închis, rotire automată, economie toner

Specificaţii pentru
imprimare

WorkCentre 5022/5024

Memorie

256 MB

Sistem

300 MHz

Limbaje de imprimare

HBPL, PCL cu opţiune de reţea

Rezoluţie de imprimare

Până la 600 x 600 dpi

Funcţii de imprimare

Filigran, poster, N-up, broşură, documente mixte

Conectivitate

Imprimare directă la viteză mare de pe USB 2.0, opţional placă de reţea 10Base-T/100Base-TX

Sisteme de operare client

Microsoft® Windows Server® 2003 (32/64 biţi), Windows Vista® (32/64 biţi), Windows Server 2008 (32/64 biţi),
Windows Server 2008 R2, Windows 7 (32/64 biţi), Windows 8 (32/64 biţi), Windows Server 2012 (64 biţi)

Specificaţii pentru scanare

Funcţie de scanare WorkCentre 5022/5024
(locală)

Funcţie de scanare WorkCentre 5022/5024 (în reţea) opţională

Conectivitate

USB 2.0

Ethernet 100Base-TX/10Base-T

Viteză de scanare

Simplex: 18 ppm alb-negru, 4 ppm color
(A4 LEF la 200 dpi utilizând driverul TWAIN (USB)

Până la 13 ipm color, A4 LEF sau până la 22 ipm alb-negru

Rezoluţie de scanare

Alb-negru: 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi,
300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi
Color: 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi

Alb-negru: 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi
Color: 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi

Funcţii de scanare

• Standard: Scanare locală (via USB, TWAIN)
• Standard: Echipamentul este livrat cu ABBYY
FineReader pentru asistarea aplicaţiei de scanare

• Scanare către e-mail
• Scanare către SMB:
–– Protocol: TCP/IP (SMB)
–– Format de fişier: Binar monocrom: PDF/TIFF (mai multe pagini);
Color: PDF (mai multe pagini)/JPEG
–– Sistem de operare: Windows® XP, Windows Server ® 2003, Windows
Vista®, Windows Server ® 2008, Windows® 8, Windows® XP x64,
Windows Server ® 2003 x64, Windows Vista® x64, Windows Server ®
2008 R2 x64, Window Server ® 2012 x64

Kit fax

WorkCentre 5022/5024

Opţional

Fax PSTN/PBX (o linie)
Standard 33,6 kbps, trimitere şi primire faţă-verso, imprimare/transmitere fax până la A3 / 11 x 17 in.

Pentru informaţii suplimentare despre Xerox® WorkCentre™ 5022/5024, vizitaţi www.xerox.com.
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